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 Etkinliklerle Neşeli Ramazan Günlüğü

 İsraf Dedektifleri



 Hz. Peygamber’in Örnekliği, 
İslamın İsrafa Bakışı

5.00 ̈ 10.00 ̈

 İsrafla Mücadele 
40 Ayet - 40 Hadis

1.00 ̈ 2.00 ̈

40 Hadiste Nikah

1.00 ̈ 2.00 ̈

 Asrın Afeti İsraf
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ّبُ اْلُمْسِرِفنَي يَا بَِن آَدَم ُخُذوا ِزينَتَُكْم ِعْنَد ُكّلِ َمْسِجٍد َوُكُلوا َواْشرَبُوا َوَل تُْسِرفُوا ِإنَُّه َل ُيِ

“Ey Âdemoğulları! Her mescid(e gidişiniz)de güzel elbiselerinizi giyin,  

yiyin, için fakat israf etmeyin. Çünkü O (Allah) israf edenleri sevmez.” 

(A’râf, 7/31)

يًعا َ يَْغِفُر الّذُنُوَب َجِ ِ ِإّنَ الّلَ  قُْل يَا ِعبَاِدَي الَِّذيَن أَْسرَفُوا َعَل أَْنُفِسِهْم َل تَْقنَطُوا ِمْن رَْحَِة الّلَ

ِإنَُّه ُهوَ اْلَغُفوُر الّرَِحيُم

“De ki: Ey kendileri aleyhine israf eden (haddi aşan) kullarım! Allah’ın 

rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları bağışlar. 

Çünkü O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.”  

(Zümer, 39/53)
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 Hz. Peygamber ve İnsan 5.00 ̈ 10.00 ̈

 Örnek Bir Lider Hz. Peygamber 5.00 ̈ 10.00 ̈

 Eş Olarak Hz. Muhammed 4.00 ̈ 8.00 ̈
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 Allah Sevgisi, Allah Korkusu  Vahyin Işığında Ölüm Ötesi 
Sonsuz Hayat

5.00 ̈ 10.00 ̈ 5.00 ̈ 10.00 ̈
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Peygamberimiz

Hz. Muhammed
Yakup Üstün

Peygamberimiz
Hz. Muhammed

7

15 mm

 Açıklamalı İbadet Rehberi
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OKUL ÖNCESİ DİNÎ EĞİTİM SETİ
Çocuklarımıza dinî değerlerimizi ve temel bilgileri, sade bir şekilde etkinlik örnekleriyle ve 

hikâyelerle anlatmayı amaçlayan Dinî Eğitim Seti’nin kitapları:

Ayşe, Âmine ve Ali, her çocuk gibi meraklı üç kardeş. Güven ailesi, 
Peygamberimizin arkadaşlarını hayatlarının içine dâhil eden bir aile. 

Animasyon tadındaki renkli resimli hikâyeleriyle, her kitabın sonundaki etkinliklerle hem 
yetişkinlerin hem çocukların elinden düşmeyecek bir set… Güzel ahlakı ve değerlerimizi, 

eskimeyen örnekler üzerinden çocuklarınıza anlatmak isterseniz Peygamberimizin 
arkadaşları ile tanışmalı ve çocuklarınızı da tanıştırmalısınız. 

PEYGAMBERİMİZİN ARKADAŞLARI

Okul Öncesi

15
Kitap

Okul Öncesi

OKUL ÖNCESİ DİNÎ EĞİTİM SETİ

DİNÎ TERİMLER SÖZLÜĞÜ

Çocuklarımıza dinî değerlerimizi ve temel bilgileri, sade bir şekilde etkinlik örnekleriyle ve 
hikâyelerle anlatmayı amaçlayan Dinî Eğitim Seti’nin kitapları:

Çocuklarımızda dinî değerlerimiz konusunda farkındalık oluşturmak ve dinî terimlerin 
anlamlarına aşinalık sağlamak amacıyla hazırlanan kitapta 31 kavrama yer verilmiştir. 
Okul öncesi dönem gelişim özellikleri dikkate alınmış, bilgilerde sadelik önemsenmiştir.

TÜRKİYE DİYANET VAKFI YAYINLARI

OKUL ÖNCESİ DİNÎ EĞİTİM SETİ

ÖZEL GÜN VE GECELER

Çocuklarımıza dinî değerlerimizi ve temel bilgileri, sade bir şekilde etkinlik örnekleriyle ve 
hikâyelerle anlatmayı amaçlayan Dinî Eğitim Seti’nin kitapları:

Dinî özel günlerimize dair farkındalık oluşturmak, sevdirmek, özel olduğunu hissettirmek ve 
bu günlerde neler yapılabileceğiyle ilgili küçük tavsiyelerde bulunmak amacıyla hazırlanan 
kitapta bayramların, kandillerin de yer aldığı 10 konu başlığına yer verilmiştir. Kitapta, 
çocuğun/çocukların ihtiyaç ve kapasitelerine bağlı olarak yetişkin tarafından gerekli 

düzenleme ve eklemelere uygun örnek etkinlikler de bulunmaktadır.

TÜRKİYE DİYANET VAKFI YAYINLARI

OKUL ÖNCESİ DİNÎ EĞİTİM SETİ

40 HADİS BOYAMA KİTABI

Çocuklarımıza dinî değerlerimizi ve temel bilgileri, sade bir şekilde etkinlik örnekleriyle ve 
hikâyelerle anlatmayı amaçlayan Dinî Eğitim Seti’nin kitapları:

Çocuklarımıza Peygamberimizin güzel ahlakından ve tavsiyelerinden örnekler göstermek amacıyla 
hazırlanan kitapta 40 hadis yer almaktadır. Çocuklarımız bir yandan resimleri boyarken diğer 
yandan bir yetişkinin okumasıyla hadisleri duyacak, bu sayede görgü ve hayat kurallarını 

Peygamberimizden öğrenerek hayatlarına geçirmiş olacaklardır.

TÜRKİYE DİYANET VAKFI YAYINLARI

resimleyen
Elif Yemenici Şen

yazan
Amine Kevser Karaca
Ayşe Yıldız Yıldırım

“Göklerde ve yerlerde herkes tarafından övülen” 
Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed…

Daima güler yüzlü, tatlı dilli; adaletli ve konuksever; 
özenli ve temiz; güzel düşünen ve konuşan; 

güvenilir, alçakgönüllü, cömert ve şefkatli bir insan.
Peygamberimiz Hz. Muhammed’in Hayatı, mini bir 
siyer kitabı. Bu kitapta onun hayatı, hayatındaki 
dönüm noktaları anlatılıyor. Ayrıca siyer ve hicret 

haritası ile Peygamberimizin hayatının geçtiği 
şehirlerin konumu çocukların zihninde canlanıyor. 
Peygamberimiz Hz. Muhammed’in Hayatı kitabıyla 

onu tanımak için adım atmaya ne dersiniz? 

TÜRKİYE DİYANET VAKFI YAYINLARI

HARİKA HARFLER ETKİNLİK KİTABI

OKUL ÖNCESİ DİNÎ EĞİTİM SETİ

HARİKA HARFLER ETKİNLİK KİTABI

Çocuklarımıza dinî değerlerimizi ve temel bilgileri, sade bir şekilde etkinlik örnekleriyle ve 
hikâyelerle anlatmayı amaçlayan Dinî Eğitim Seti’nin kitapları:

Çocuklarımıza Kur’an-ı Kerim’in alfabesi olan Arapça harfleri öğretmek ve 
etkinliklerle pekiştirmelerini sağlamak amacıyla hazırlanan kitapta harfleri 

tanıma ve yazmayla ilgili etkinlikler yer almaktadır.

TÜRKİYE DİYANET VAKFI YAYINLARI

OKUL ÖNCESİ DİNÎ EĞİTİM SETİ

HARİKA HARFLER DUALAR VE SURELER

Çocuklarımıza dinî değerlerimizi ve temel bilgileri, sade bir şekilde etkinlik örnekleriyle ve 
hikâyelerle anlatmayı amaçlayan Dinî Eğitim Seti’nin kitapları:

Çocuklarımızın öncelikli olarak öğrenmeleri gereken dua ve sureleri severek öğrenmelerine 
rehberlik etmek amacıyla hazırlanan kitapta toplamda 26 dua ve sure yer almaktadır. Duaları 
ve sureleri seçerken çocuklarımızın günlük hayatta kullanacak olmalarına dikkat edilmiştir.

TÜRKİYE DİYANET VAKFI YAYINLARI

OKUL ÖNCESİ DİNÎ EĞİTİM SETİ

HARİKA HARFLER CÜZ KİTABI

Çocuklarımıza dinî değerlerimizi ve temel bilgileri, sade bir şekilde etkinlik örnekleriyle ve 
hikâyelerle anlatmayı amaçlayan Dinî Eğitim Seti’nin kitapları:

Çocuklarımıza Harika Harfler Etkinlik Kitabı’nda öğrendikleri/öğrenecekleri harfleri kelime 
içinde okumayı öğretmek amacıyla hazırlanan kitapta harfler, harekeler ve okumaya 

dair diğer kurallarla ilgili etkinlikler yer almaktadır. 

TÜRKİYE DİYANET VAKFI YAYINLARI

Hz. Ali
yazan

Amine Kevser Karaca

Ayşe Yıldız Yıldırım

resimleyen

Elif Yemenici Şen

Peygamberimizin Arkadaşları - 1

Peygamberimizin Arkadaşları
Ayşe, Âmine ve Ali, her çocuk gibi meraklı üç kardeş. Güven ailesi, 

Peygamberimizin arkadaşlarını hayatlarının içine dâhil eden bir aile. 

Animasyon tadındaki renkli resimli hikâyeleriyle, her kitabın sonundaki etkinliklerle hem 

yetişkinlerin hem çocukların elinden düşmeyecek bir set… Güzel ahlakı ve değerlerimizi, 

eskimeyen örnekler üzerinden çocuklarınıza anlatmak isterseniz Peygamberimizin 

arkadaşları ile tanışmalı ve çocuklarınızı da tanıştırmalısınız. 

Ali, tıpkı adaşı Hz. Ali gibi güzel ahlaklı, ilim sahibi ve 

cesur olmak istiyordu. Peki, siz de Ali’yle birlikte 

Hz. Ali’yi tanımaya ne dersiniz?

TÜRKİYE DİYANET VAKFI
YAYINLARI

Peygamberimizin Arkadaşları - 2
Peygamberimizin Arkadaşları

Ayşe, Âmine ve Ali, her çocuk gibi meraklı üç kardeş. Güven ailesi, 

Peygamberimizin arkadaşlarını hayatlarının içine dâhil eden bir aile. 

Animasyon tadındaki renkli resimli hikâyeleriyle, her kitabın sonundaki etkinliklerle hem 

yetişkinlerin hem çocukların elinden düşmeyecek bir set… Güzel ahlakı ve değerlerimizi, 

eskimeyen örnekler üzerinden çocuklarınıza anlatmak isterseniz Peygamberimizin 

arkadaşları ile tanışmalı ve çocuklarınızı da tanıştırmalısınız. 

Ali, Bilal-i Habeşî gibi gür sesle ve güzel ezan okuyabilecek 

miydi acaba? Peki, siz de Ali’yle birlikte Bilal-i Habeşî’yi 

tanıyarak ezan okumayı denemeye ne dersiniz?

yazan

Amine Kevser Karaca

Ayşe Yıldız Yıldırım

resimleyen
Elif Yemenici Şen

Bilal-i Habesî

TÜRKİYE DİYANET VAKFI
YAYINLARI

Peygamberimizin Arkadaşları
Ayşe, Âmine ve Ali, her çocuk gibi meraklı üç kardeş. Güven ailesi, 

Peygamberimizin arkadaşlarını hayatlarının içine dâhil eden bir aile. 

Animasyon tadındaki renkli resimli hikâyeleriyle, her kitabın sonundaki etkinliklerle hem 

yetişkinlerin hem çocukların elinden düşmeyecek bir set… Güzel ahlakı ve değerlerimizi, 

eskimeyen örnekler üzerinden çocuklarınıza anlatmak isterseniz Peygamberimizin 

arkadaşları ile tanışmalı ve çocuklarınızı da tanıştırmalısınız. 

Hz. Ebubekir

Hz. Ebubekir

Peygamberimizin Arkadaşları - 3

yazan

Amine Kevser Karaca

Ayşe Yıldız Yıldırım

resimleyen
Elif Yemenici Şen

Ayşe, Sevr Mağarası’ndaki iki dostu anlatıyordu 

kardeşlerine. Siz de Ali, Âmine ve Ayşe ile birlikte 

cömert, yumuşak huylu, alçak gönüllü ve sadık 

bir dost olan Hz. Ebubekir’i tanımaya ne dersiniz?

TÜRKİYE DİYANET VAKFI
YAYINLARI

Enes bin Malik

Enes bin Malik

Peygamberimizin Arkadaşları - 4

yazan

Amine Kevser Karaca

Ayşe Yıldız Yıldırım

resimleyen

Elif Yemenici Şen

Peygamberimizin Arkadaşları
Ayşe, Âmine ve Ali, her çocuk gibi meraklı üç kardeş. Güven ailesi, 

Peygamberimizin arkadaşlarını hayatlarının içine dâhil eden bir aile. 

Animasyon tadındaki renkli resimli hikâyeleriyle, her kitabın sonundaki etkinliklerle hem 

yetişkinlerin hem çocukların elinden düşmeyecek bir set… Güzel ahlakı ve değerlerimizi, 

eskimeyen örnekler üzerinden çocuklarınıza anlatmak isterseniz Peygamberimizin 

arkadaşları ile tanışmalı ve çocuklarınızı da tanıştırmalısınız. 

Meryem, kuzenlerine yeni doğan kardeşinin adını neden Enes koyduklarını 

anlatıyordu. Siz de güzel sözlü, güzel ahlaklı, fakirleri gözeten ve birçok hadis 

öğrenip öğreten Enes bin Malik’i tanımaya ne dersiniz? 

TÜRKİYE DİYANET VAKFI
YAYINLARI

Peygamberimizin Arkadaşları - 5

Hz. Erkam
yazan

Amine Kevser Karaca

Ayşe Yıldız Yıldırım

resimleyen
Elif Yemenici Şen

Hz. Erkam

Peygamberimizin Arkadaşları
Ayşe, Âmine ve Ali, her çocuk gibi meraklı üç kardeş. Güven ailesi, 

Peygamberimizin arkadaşlarını hayatlarının içine dâhil eden bir aile. 

Animasyon tadındaki renkli resimli hikâyeleriyle, her kitabın sonundaki etkinliklerle hem 

yetişkinlerin hem çocukların elinden düşmeyecek bir set… Güzel ahlakı ve değerlerimizi, 

eskimeyen örnekler üzerinden çocuklarınıza anlatmak isterseniz Peygamberimizin 

arkadaşları ile tanışmalı ve çocuklarınızı da tanıştırmalısınız. 

Babası Ali’ye, Erkam’ın kendi evini, Müslümanlar için 

güvenli bir toplanma ve sohbet evi yapış hikâyesini anlattı. 

Peki, siz de asil, zengin ve cömert olan Erkam’ı tanıyıp 

evinizi iyilik evi yapmaya ne dersiniz?

TÜRKİYE DİYANET VAKFI
YAYINLARI

Peygamberimizin Arkadaşları - 6

Hz. Hamza

Hz. Hamza

yazan

Amine Kevser Karaca

Ayşe Yıldız Yıldırım

resimleyen
Elif Yemenici Şen

Peygamberimizin Arkadaşları
Ayşe, Âmine ve Ali, her çocuk gibi meraklı üç kardeş. Güven ailesi, 

Peygamberimizin arkadaşlarını hayatlarının içine dâhil eden bir aile. 

Animasyon tadındaki renkli resimli hikâyeleriyle, her kitabın sonundaki etkinliklerle hem 

yetişkinlerin hem çocukların elinden düşmeyecek bir set… Güzel ahlakı ve değerlerimizi, 

eskimeyen örnekler üzerinden çocuklarınıza anlatmak isterseniz Peygamberimizin 

arkadaşları ile tanışmalı ve çocuklarınızı da tanıştırmalısınız. 

Ali ve arkadaşı Hamza, Yusuf Bey’den Allah’ın 

aslanının yiğitlik hikâyesini dinleyince seyrettikleri 

gösteri daha anlamlı oldu. Siz de Peygamberimizin 

amcası ve süt kardeşi olan cesur, yiğit ve vefalı 

Hz. Hamza’yı tanımaya ne dersiniz? 

TÜRKİYE DİYANET VAKFI
YAYINLARI

Peygamberimizin Arkadaşları - 7

Hz. Ömer

Hz. Ömer

yazan

Amine Kevser Karaca

Ayşe Yıldız Yıldırım
resimleyen

Elif Yemenici Şen

Peygamberimizin Arkadaşları
Ayşe, Âmine ve Ali, her çocuk gibi meraklı üç kardeş. Güven ailesi, 

Peygamberimizin arkadaşlarını hayatlarının içine dâhil eden bir aile. 

Animasyon tadındaki renkli resimli hikâyeleriyle, her kitabın sonundaki etkinliklerle hem 

yetişkinlerin hem çocukların elinden düşmeyecek bir set… Güzel ahlakı ve değerlerimizi, 

eskimeyen örnekler üzerinden çocuklarınıza anlatmak isterseniz Peygamberimizin 

arkadaşları ile tanışmalı ve çocuklarınızı da tanıştırmalısınız. 

Anne babaları, üç kardeşe Hz. Ömer’i ve torunu 

Ömer bin Abdülaziz’i anlatıyordu. Siz de adaletleriyle 

meşhur iki Ömer’i tanımaya ne dersiniz?

TÜRKİYE DİYANET VAKFI
YAYINLARI

Peygamberimizin Arkadaşları - 8

Hz. Osman

Hz. Osman

yazan

Amine Kevser Karaca

Ayşe Yıldız Yıldırım

resimleyen
Elif Yemenici Şen

Peygamberimizin Arkadaşları
Ayşe, Âmine ve Ali, her çocuk gibi meraklı üç kardeş. Güven ailesi, 

Peygamberimizin arkadaşlarını hayatlarının içine dâhil eden bir aile. 

Animasyon tadındaki renkli resimli hikâyeleriyle, her kitabın sonundaki etkinliklerle hem 

yetişkinlerin hem çocukların elinden düşmeyecek bir set… Güzel ahlakı ve değerlerimizi, 

eskimeyen örnekler üzerinden çocuklarınıza anlatmak isterseniz Peygamberimizin 

arkadaşları ile tanışmalı ve çocuklarınızı da tanıştırmalısınız. 

Ali, Âmine ve Ayşe, büyük büyük dedeleri Osman’ın tıpkı Hz. Osman gibi 

Kur’an okumayı ve öğretmeyi önemsediğini, etrafındaki her çocuğa Kur’an 

hediye ettiğini öğrendiler. Siz de yumuşak huylu, güzel ahlaklı, güzel 

konuşan ve hafız olan Hz. Osman’ı tanımaya ne dersiniz?

TÜRKİYE DİYANET VAKFI
YAYINLARI

 İstiklal Marşı
    On Kıta On Yürek

 Okul Öncesi Dini Eğitim Seti

40.00 ̈ 80.00 ̈

5.00 ̈ 10.00 ̈
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 Dini Terimler Sözlüğü 3.25 ̈  6.50 ̈

 Özel Gün ve Geceler 3.25 ̈  6.50 ̈

 Hz. Ali Peygamberimizin Arkadaşları 2.25 ̈  4.50 ̈

 Bilal-i Habeşi Peygamberimizin Arkadaşları 2.25 ̈  4.50 ̈

 Hz. Ebubekir Peygamberimizin Arkadaşları 2.25 ̈  4.50 ̈

 Hz. Ömer Peygamberimizin Arkadaşları 2.25 ̈  4.50 ̈

 Hz. Osman Peygamberimizin Arkadaşları 2.25 ̈  4.50 ̈

 Hz. Enes Bin Malik Peygamberimizin Arkadaşları 2.25 ̈  4.50 ̈

 Hz. Erkam Peygamberimizin Arkadaşları 2.25 ̈  4.50 ̈

Peygamberimizin Arkadaşları
Ayşe, Âmine ve Ali, her çocuk gibi meraklı üç kardeş. Güven ailesi, 

Peygamberimizin arkadaşlarını hayatlarının içine dâhil eden bir aile. 

Animasyon tadındaki renkli resimli hikâyeleriyle, her kitabın sonundaki etkinliklerle hem 

yetişkinlerin hem çocukların elinden düşmeyecek bir set… Güzel ahlakı ve değerlerimizi, 

eskimeyen örnekler üzerinden çocuklarınıza anlatmak isterseniz Peygamberimizin 

arkadaşları ile tanışmalı ve çocuklarınızı da tanıştırmalısınız. 

Hz. Ebubekir

Hz. Ebubekir

Peygamberimizin Arkadaşları - 3

yazan

Amine Kevser Karaca

Ayşe Yıldız Yıldırım

resimleyen
Elif Yemenici Şen

Ayşe, Sevr Mağarası’ndaki iki dostu anlatıyordu 

kardeşlerine. Siz de Ali, Âmine ve Ayşe ile birlikte 

cömert, yumuşak huylu, alçak gönüllü ve sadık 

bir dost olan Hz. Ebubekir’i tanımaya ne dersiniz?

Hz. Ali
yazan

Amine Kevser Karaca

Ayşe Yıldız Yıldırım

resimleyen

Elif Yemenici Şen

Peygamberimizin Arkadaşları - 1

Peygamberimizin Arkadaşları
Ayşe, Âmine ve Ali, her çocuk gibi meraklı üç kardeş. Güven ailesi, 

Peygamberimizin arkadaşlarını hayatlarının içine dâhil eden bir aile. 

Animasyon tadındaki renkli resimli hikâyeleriyle, her kitabın sonundaki etkinliklerle hem 

yetişkinlerin hem çocukların elinden düşmeyecek bir set… Güzel ahlakı ve değerlerimizi, 

eskimeyen örnekler üzerinden çocuklarınıza anlatmak isterseniz Peygamberimizin 

arkadaşları ile tanışmalı ve çocuklarınızı da tanıştırmalısınız. 

Ali, tıpkı adaşı Hz. Ali gibi güzel ahlaklı, ilim sahibi ve 

cesur olmak istiyordu. Peki, siz de Ali’yle birlikte 

Hz. Ali’yi tanımaya ne dersiniz?

TÜRKİYE DİYANET VAKFI
YAYINLARI

Peygamberimizin Arkadaşları - 2
Peygamberimizin Arkadaşları

Ayşe, Âmine ve Ali, her çocuk gibi meraklı üç kardeş. Güven ailesi, 

Peygamberimizin arkadaşlarını hayatlarının içine dâhil eden bir aile. 

Animasyon tadındaki renkli resimli hikâyeleriyle, her kitabın sonundaki etkinliklerle hem 

yetişkinlerin hem çocukların elinden düşmeyecek bir set… Güzel ahlakı ve değerlerimizi, 

eskimeyen örnekler üzerinden çocuklarınıza anlatmak isterseniz Peygamberimizin 

arkadaşları ile tanışmalı ve çocuklarınızı da tanıştırmalısınız. 

Ali, Bilal-i Habeşî gibi gür sesle ve güzel ezan okuyabilecek 

miydi acaba? Peki, siz de Ali’yle birlikte Bilal-i Habeşî’yi 

tanıyarak ezan okumayı denemeye ne dersiniz?

yazan

Amine Kevser Karaca

Ayşe Yıldız Yıldırım

resimleyen
Elif Yemenici Şen

Bilal-i Habesî

TÜRKİYE DİYANET VAKFI
YAYINLARI

Peygamberimizin Arkadaşları
Ayşe, Âmine ve Ali, her çocuk gibi meraklı üç kardeş. Güven ailesi, 

Peygamberimizin arkadaşlarını hayatlarının içine dâhil eden bir aile. 

Animasyon tadındaki renkli resimli hikâyeleriyle, her kitabın sonundaki etkinliklerle hem 

yetişkinlerin hem çocukların elinden düşmeyecek bir set… Güzel ahlakı ve değerlerimizi, 

eskimeyen örnekler üzerinden çocuklarınıza anlatmak isterseniz Peygamberimizin 

arkadaşları ile tanışmalı ve çocuklarınızı da tanıştırmalısınız. 

Hz. Ebubekir

Hz. Ebubekir

Peygamberimizin Arkadaşları - 3

yazan

Amine Kevser Karaca

Ayşe Yıldız Yıldırım

resimleyen
Elif Yemenici Şen

Ayşe, Sevr Mağarası’ndaki iki dostu anlatıyordu 

kardeşlerine. Siz de Ali, Âmine ve Ayşe ile birlikte 

cömert, yumuşak huylu, alçak gönüllü ve sadık 

bir dost olan Hz. Ebubekir’i tanımaya ne dersiniz?

TÜRKİYE DİYANET VAKFI
YAYINLARI

Enes bin Malik

Enes bin Malik

Peygamberimizin Arkadaşları - 4

yazan

Amine Kevser Karaca

Ayşe Yıldız Yıldırım

resimleyen

Elif Yemenici Şen

Peygamberimizin Arkadaşları
Ayşe, Âmine ve Ali, her çocuk gibi meraklı üç kardeş. Güven ailesi, 

Peygamberimizin arkadaşlarını hayatlarının içine dâhil eden bir aile. 

Animasyon tadındaki renkli resimli hikâyeleriyle, her kitabın sonundaki etkinliklerle hem 

yetişkinlerin hem çocukların elinden düşmeyecek bir set… Güzel ahlakı ve değerlerimizi, 

eskimeyen örnekler üzerinden çocuklarınıza anlatmak isterseniz Peygamberimizin 

arkadaşları ile tanışmalı ve çocuklarınızı da tanıştırmalısınız. 

Meryem, kuzenlerine yeni doğan kardeşinin adını neden Enes koyduklarını 

anlatıyordu. Siz de güzel sözlü, güzel ahlaklı, fakirleri gözeten ve birçok hadis 

öğrenip öğreten Enes bin Malik’i tanımaya ne dersiniz? 

TÜRKİYE DİYANET VAKFI
YAYINLARI

Peygamberimizin Arkadaşları - 5

Hz. Erkam
yazan

Amine Kevser Karaca

Ayşe Yıldız Yıldırım

resimleyen
Elif Yemenici Şen

Hz. Erkam

Peygamberimizin Arkadaşları
Ayşe, Âmine ve Ali, her çocuk gibi meraklı üç kardeş. Güven ailesi, 

Peygamberimizin arkadaşlarını hayatlarının içine dâhil eden bir aile. 

Animasyon tadındaki renkli resimli hikâyeleriyle, her kitabın sonundaki etkinliklerle hem 

yetişkinlerin hem çocukların elinden düşmeyecek bir set… Güzel ahlakı ve değerlerimizi, 

eskimeyen örnekler üzerinden çocuklarınıza anlatmak isterseniz Peygamberimizin 

arkadaşları ile tanışmalı ve çocuklarınızı da tanıştırmalısınız. 

Babası Ali’ye, Erkam’ın kendi evini, Müslümanlar için 

güvenli bir toplanma ve sohbet evi yapış hikâyesini anlattı. 

Peki, siz de asil, zengin ve cömert olan Erkam’ı tanıyıp 

evinizi iyilik evi yapmaya ne dersiniz?

TÜRKİYE DİYANET VAKFI
YAYINLARI

Peygamberimizin Arkadaşları - 6

Hz. Hamza

Hz. Hamza

yazan

Amine Kevser Karaca

Ayşe Yıldız Yıldırım

resimleyen
Elif Yemenici Şen

Peygamberimizin Arkadaşları
Ayşe, Âmine ve Ali, her çocuk gibi meraklı üç kardeş. Güven ailesi, 

Peygamberimizin arkadaşlarını hayatlarının içine dâhil eden bir aile. 

Animasyon tadındaki renkli resimli hikâyeleriyle, her kitabın sonundaki etkinliklerle hem 

yetişkinlerin hem çocukların elinden düşmeyecek bir set… Güzel ahlakı ve değerlerimizi, 

eskimeyen örnekler üzerinden çocuklarınıza anlatmak isterseniz Peygamberimizin 

arkadaşları ile tanışmalı ve çocuklarınızı da tanıştırmalısınız. 

Ali ve arkadaşı Hamza, Yusuf Bey’den Allah’ın 

aslanının yiğitlik hikâyesini dinleyince seyrettikleri 

gösteri daha anlamlı oldu. Siz de Peygamberimizin 

amcası ve süt kardeşi olan cesur, yiğit ve vefalı 

Hz. Hamza’yı tanımaya ne dersiniz? 

TÜRKİYE DİYANET VAKFI
YAYINLARI

Peygamberimizin Arkadaşları - 7

Hz. Ömer

Hz. Ömer

yazan

Amine Kevser Karaca

Ayşe Yıldız Yıldırım
resimleyen

Elif Yemenici Şen

Peygamberimizin Arkadaşları
Ayşe, Âmine ve Ali, her çocuk gibi meraklı üç kardeş. Güven ailesi, 

Peygamberimizin arkadaşlarını hayatlarının içine dâhil eden bir aile. 

Animasyon tadındaki renkli resimli hikâyeleriyle, her kitabın sonundaki etkinliklerle hem 

yetişkinlerin hem çocukların elinden düşmeyecek bir set… Güzel ahlakı ve değerlerimizi, 

eskimeyen örnekler üzerinden çocuklarınıza anlatmak isterseniz Peygamberimizin 

arkadaşları ile tanışmalı ve çocuklarınızı da tanıştırmalısınız. 

Anne babaları, üç kardeşe Hz. Ömer’i ve torunu 

Ömer bin Abdülaziz’i anlatıyordu. Siz de adaletleriyle 

meşhur iki Ömer’i tanımaya ne dersiniz?

TÜRKİYE DİYANET VAKFI
YAYINLARI

Peygamberimizin Arkadaşları - 8

Hz. Osman

Hz. Osman

yazan

Amine Kevser Karaca

Ayşe Yıldız Yıldırım

resimleyen
Elif Yemenici Şen

Peygamberimizin Arkadaşları
Ayşe, Âmine ve Ali, her çocuk gibi meraklı üç kardeş. Güven ailesi, 

Peygamberimizin arkadaşlarını hayatlarının içine dâhil eden bir aile. 

Animasyon tadındaki renkli resimli hikâyeleriyle, her kitabın sonundaki etkinliklerle hem 

yetişkinlerin hem çocukların elinden düşmeyecek bir set… Güzel ahlakı ve değerlerimizi, 

eskimeyen örnekler üzerinden çocuklarınıza anlatmak isterseniz Peygamberimizin 

arkadaşları ile tanışmalı ve çocuklarınızı da tanıştırmalısınız. 

Ali, Âmine ve Ayşe, büyük büyük dedeleri Osman’ın tıpkı Hz. Osman gibi 

Kur’an okumayı ve öğretmeyi önemsediğini, etrafındaki her çocuğa Kur’an 

hediye ettiğini öğrendiler. Siz de yumuşak huylu, güzel ahlaklı, güzel 

konuşan ve hafız olan Hz. Osman’ı tanımaya ne dersiniz?

TÜRKİYE DİYANET VAKFI
YAYINLARI
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OKUL ÖNCESİ DİNÎ EĞİTİM SETİ

40 HADİS BOYAMA KİTABI

Çocuklarımıza dinî değerlerimizi ve temel bilgileri, sade bir şekilde etkinlik örnekleriyle ve 
hikâyelerle anlatmayı amaçlayan Dinî Eğitim Seti’nin kitapları:

Çocuklarımıza Peygamberimizin güzel ahlakından ve tavsiyelerinden örnekler göstermek amacıyla 
hazırlanan kitapta 40 hadis yer almaktadır. Çocuklarımız bir yandan resimleri boyarken diğer 
yandan bir yetişkinin okumasıyla hadisleri duyacak, bu sayede görgü ve hayat kurallarını 

Peygamberimizden öğrenerek hayatlarına geçirmiş olacaklardır.

OKUL ÖNCESİ DİNÎ EĞİTİM SETİ

DİNÎ TERİMLER SÖZLÜĞÜ

Çocuklarımıza dinî değerlerimizi ve temel bilgileri, sade bir şekilde etkinlik örnekleriyle ve 
hikâyelerle anlatmayı amaçlayan Dinî Eğitim Seti’nin kitapları:

Çocuklarımızda dinî değerlerimiz konusunda farkındalık oluşturmak ve dinî terimlerin 
anlamlarına aşinalık sağlamak amacıyla hazırlanan kitapta 31 kavrama yer verilmiştir. 
Okul öncesi dönem gelişim özellikleri dikkate alınmış, bilgilerde sadelik önemsenmiştir.

TÜRKİYE DİYANET VAKFI YAYINLARI

OKUL ÖNCESİ DİNÎ EĞİTİM SETİ

ÖZEL GÜN VE GECELER

Çocuklarımıza dinî değerlerimizi ve temel bilgileri, sade bir şekilde etkinlik örnekleriyle ve 
hikâyelerle anlatmayı amaçlayan Dinî Eğitim Seti’nin kitapları:

Dinî özel günlerimize dair farkındalık oluşturmak, sevdirmek, özel olduğunu hissettirmek ve 
bu günlerde neler yapılabileceğiyle ilgili küçük tavsiyelerde bulunmak amacıyla hazırlanan 
kitapta bayramların, kandillerin de yer aldığı 10 konu başlığına yer verilmiştir. Kitapta, 
çocuğun/çocukların ihtiyaç ve kapasitelerine bağlı olarak yetişkin tarafından gerekli 

düzenleme ve eklemelere uygun örnek etkinlikler de bulunmaktadır.

TÜRKİYE DİYANET VAKFI YAYINLARI

OKUL ÖNCESİ DİNÎ EĞİTİM SETİ

40 HADİS BOYAMA KİTABI

Çocuklarımıza dinî değerlerimizi ve temel bilgileri, sade bir şekilde etkinlik örnekleriyle ve 
hikâyelerle anlatmayı amaçlayan Dinî Eğitim Seti’nin kitapları:

Çocuklarımıza Peygamberimizin güzel ahlakından ve tavsiyelerinden örnekler göstermek amacıyla 
hazırlanan kitapta 40 hadis yer almaktadır. Çocuklarımız bir yandan resimleri boyarken diğer 
yandan bir yetişkinin okumasıyla hadisleri duyacak, bu sayede görgü ve hayat kurallarını 

Peygamberimizden öğrenerek hayatlarına geçirmiş olacaklardır.

TÜRKİYE DİYANET VAKFI YAYINLARI

resimleyen
Elif Yemenici Şen

yazan
Amine Kevser Karaca
Ayşe Yıldız Yıldırım

“Göklerde ve yerlerde herkes tarafından övülen” 
Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed…

Daima güler yüzlü, tatlı dilli; adaletli ve konuksever; 
özenli ve temiz; güzel düşünen ve konuşan; 

güvenilir, alçakgönüllü, cömert ve şefkatli bir insan.
Peygamberimiz Hz. Muhammed’in Hayatı, mini bir 
siyer kitabı. Bu kitapta onun hayatı, hayatındaki 
dönüm noktaları anlatılıyor. Ayrıca siyer ve hicret 

haritası ile Peygamberimizin hayatının geçtiği 
şehirlerin konumu çocukların zihninde canlanıyor. 
Peygamberimiz Hz. Muhammed’in Hayatı kitabıyla 

onu tanımak için adım atmaya ne dersiniz? 

TÜRKİYE DİYANET VAKFI YAYINLARI

HARİKA HARFLER ETKİNLİK KİTABI

OKUL ÖNCESİ DİNÎ EĞİTİM SETİ

HARİKA HARFLER ETKİNLİK KİTABI

Çocuklarımıza dinî değerlerimizi ve temel bilgileri, sade bir şekilde etkinlik örnekleriyle ve 
hikâyelerle anlatmayı amaçlayan Dinî Eğitim Seti’nin kitapları:

Çocuklarımıza Kur’an-ı Kerim’in alfabesi olan Arapça harfleri öğretmek ve 
etkinliklerle pekiştirmelerini sağlamak amacıyla hazırlanan kitapta harfleri 

tanıma ve yazmayla ilgili etkinlikler yer almaktadır.

TÜRKİYE DİYANET VAKFI YAYINLARI

OKUL ÖNCESİ DİNÎ EĞİTİM SETİ

HARİKA HARFLER DUALAR VE SURELER

Çocuklarımıza dinî değerlerimizi ve temel bilgileri, sade bir şekilde etkinlik örnekleriyle ve 
hikâyelerle anlatmayı amaçlayan Dinî Eğitim Seti’nin kitapları:

Çocuklarımızın öncelikli olarak öğrenmeleri gereken dua ve sureleri severek öğrenmelerine 
rehberlik etmek amacıyla hazırlanan kitapta toplamda 26 dua ve sure yer almaktadır. Duaları 
ve sureleri seçerken çocuklarımızın günlük hayatta kullanacak olmalarına dikkat edilmiştir.

TÜRKİYE DİYANET VAKFI YAYINLARI

OKUL ÖNCESİ DİNÎ EĞİTİM SETİ

HARİKA HARFLER CÜZ KİTABI

Çocuklarımıza dinî değerlerimizi ve temel bilgileri, sade bir şekilde etkinlik örnekleriyle ve 
hikâyelerle anlatmayı amaçlayan Dinî Eğitim Seti’nin kitapları:

Çocuklarımıza Harika Harfler Etkinlik Kitabı’nda öğrendikleri/öğrenecekleri harfleri kelime 
içinde okumayı öğretmek amacıyla hazırlanan kitapta harfler, harekeler ve okumaya 

dair diğer kurallarla ilgili etkinlikler yer almaktadır. 

TÜRKİYE DİYANET VAKFI YAYINLARI

OKUL ÖNCESİ DİNÎ EĞİTİM SETİ

HARİKA HARFLER DUALAR VE SURELER

Çocuklarımıza dinî değerlerimizi ve temel bilgileri, sade bir şekilde etkinlik örnekleriyle ve 
hikâyelerle anlatmayı amaçlayan Dinî Eğitim Seti’nin kitapları:

Çocuklarımızın öncelikli olarak öğrenmeleri gereken dua ve sureleri severek öğrenmelerine 
rehberlik etmek amacıyla hazırlanan kitapta toplamda 26 dua ve sure yer almaktadır. Duaları 
ve sureleri seçerken çocuklarımızın günlük hayatta kullanacak olmalarına dikkat edilmiştir.

OKUL ÖNCESİ DİNÎ EĞİTİM SETİ

DİNÎ TERİMLER SÖZLÜĞÜ

Çocuklarımıza dinî değerlerimizi ve temel bilgileri, sade bir şekilde etkinlik örnekleriyle ve 
hikâyelerle anlatmayı amaçlayan Dinî Eğitim Seti’nin kitapları:

Çocuklarımızda dinî değerlerimiz konusunda farkındalık oluşturmak ve dinî terimlerin 
anlamlarına aşinalık sağlamak amacıyla hazırlanan kitapta 31 kavrama yer verilmiştir. 
Okul öncesi dönem gelişim özellikleri dikkate alınmış, bilgilerde sadelik önemsenmiştir.

TÜRKİYE DİYANET VAKFI YAYINLARI

OKUL ÖNCESİ DİNÎ EĞİTİM SETİ

ÖZEL GÜN VE GECELER

Çocuklarımıza dinî değerlerimizi ve temel bilgileri, sade bir şekilde etkinlik örnekleriyle ve 
hikâyelerle anlatmayı amaçlayan Dinî Eğitim Seti’nin kitapları:

Dinî özel günlerimize dair farkındalık oluşturmak, sevdirmek, özel olduğunu hissettirmek ve 
bu günlerde neler yapılabileceğiyle ilgili küçük tavsiyelerde bulunmak amacıyla hazırlanan 
kitapta bayramların, kandillerin de yer aldığı 10 konu başlığına yer verilmiştir. Kitapta, 
çocuğun/çocukların ihtiyaç ve kapasitelerine bağlı olarak yetişkin tarafından gerekli 

düzenleme ve eklemelere uygun örnek etkinlikler de bulunmaktadır.

TÜRKİYE DİYANET VAKFI YAYINLARI

OKUL ÖNCESİ DİNÎ EĞİTİM SETİ

40 HADİS BOYAMA KİTABI

Çocuklarımıza dinî değerlerimizi ve temel bilgileri, sade bir şekilde etkinlik örnekleriyle ve 
hikâyelerle anlatmayı amaçlayan Dinî Eğitim Seti’nin kitapları:

Çocuklarımıza Peygamberimizin güzel ahlakından ve tavsiyelerinden örnekler göstermek amacıyla 
hazırlanan kitapta 40 hadis yer almaktadır. Çocuklarımız bir yandan resimleri boyarken diğer 
yandan bir yetişkinin okumasıyla hadisleri duyacak, bu sayede görgü ve hayat kurallarını 

Peygamberimizden öğrenerek hayatlarına geçirmiş olacaklardır.

TÜRKİYE DİYANET VAKFI YAYINLARI

resimleyen
Elif Yemenici Şen

yazan
Amine Kevser Karaca
Ayşe Yıldız Yıldırım

“Göklerde ve yerlerde herkes tarafından övülen” 
Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed…

Daima güler yüzlü, tatlı dilli; adaletli ve konuksever; 
özenli ve temiz; güzel düşünen ve konuşan; 

güvenilir, alçakgönüllü, cömert ve şefkatli bir insan.
Peygamberimiz Hz. Muhammed’in Hayatı, mini bir 
siyer kitabı. Bu kitapta onun hayatı, hayatındaki 
dönüm noktaları anlatılıyor. Ayrıca siyer ve hicret 

haritası ile Peygamberimizin hayatının geçtiği 
şehirlerin konumu çocukların zihninde canlanıyor. 
Peygamberimiz Hz. Muhammed’in Hayatı kitabıyla 

onu tanımak için adım atmaya ne dersiniz? 

TÜRKİYE DİYANET VAKFI YAYINLARI

HARİKA HARFLER ETKİNLİK KİTABI

OKUL ÖNCESİ DİNÎ EĞİTİM SETİ

HARİKA HARFLER ETKİNLİK KİTABI

Çocuklarımıza dinî değerlerimizi ve temel bilgileri, sade bir şekilde etkinlik örnekleriyle ve 
hikâyelerle anlatmayı amaçlayan Dinî Eğitim Seti’nin kitapları:

Çocuklarımıza Kur’an-ı Kerim’in alfabesi olan Arapça harfleri öğretmek ve 
etkinliklerle pekiştirmelerini sağlamak amacıyla hazırlanan kitapta harfleri 

tanıma ve yazmayla ilgili etkinlikler yer almaktadır.

TÜRKİYE DİYANET VAKFI YAYINLARI

OKUL ÖNCESİ DİNÎ EĞİTİM SETİ

HARİKA HARFLER DUALAR VE SURELER

Çocuklarımıza dinî değerlerimizi ve temel bilgileri, sade bir şekilde etkinlik örnekleriyle ve 
hikâyelerle anlatmayı amaçlayan Dinî Eğitim Seti’nin kitapları:

Çocuklarımızın öncelikli olarak öğrenmeleri gereken dua ve sureleri severek öğrenmelerine 
rehberlik etmek amacıyla hazırlanan kitapta toplamda 26 dua ve sure yer almaktadır. Duaları 
ve sureleri seçerken çocuklarımızın günlük hayatta kullanacak olmalarına dikkat edilmiştir.

TÜRKİYE DİYANET VAKFI YAYINLARI

OKUL ÖNCESİ DİNÎ EĞİTİM SETİ

HARİKA HARFLER CÜZ KİTABI

Çocuklarımıza dinî değerlerimizi ve temel bilgileri, sade bir şekilde etkinlik örnekleriyle ve 
hikâyelerle anlatmayı amaçlayan Dinî Eğitim Seti’nin kitapları:

Çocuklarımıza Harika Harfler Etkinlik Kitabı’nda öğrendikleri/öğrenecekleri harfleri kelime 
içinde okumayı öğretmek amacıyla hazırlanan kitapta harfler, harekeler ve okumaya 

dair diğer kurallarla ilgili etkinlikler yer almaktadır. 

TÜRKİYE DİYANET VAKFI YAYINLARI

OKUL ÖNCESİ DİNÎ EĞİTİM SETİ

HARİKA HARFLER CÜZ KİTABI

Çocuklarımıza dinî değerlerimizi ve temel bilgileri, sade bir şekilde etkinlik örnekleriyle ve 
hikâyelerle anlatmayı amaçlayan Dinî Eğitim Seti’nin kitapları:

Çocuklarımıza Harika Harfler Etkinlik Kitabı’nda öğrendikleri/öğrenecekleri harfleri kelime 
içinde okumayı öğretmek amacıyla hazırlanan kitapta harfler, harekeler ve okumaya 

dair diğer kurallarla ilgili etkinlikler yer almaktadır. 

OKUL ÖNCESİ DİNÎ EĞİTİM SETİ

DİNÎ TERİMLER SÖZLÜĞÜ

Çocuklarımıza dinî değerlerimizi ve temel bilgileri, sade bir şekilde etkinlik örnekleriyle ve 
hikâyelerle anlatmayı amaçlayan Dinî Eğitim Seti’nin kitapları:

Çocuklarımızda dinî değerlerimiz konusunda farkındalık oluşturmak ve dinî terimlerin 
anlamlarına aşinalık sağlamak amacıyla hazırlanan kitapta 31 kavrama yer verilmiştir. 
Okul öncesi dönem gelişim özellikleri dikkate alınmış, bilgilerde sadelik önemsenmiştir.

TÜRKİYE DİYANET VAKFI YAYINLARI

OKUL ÖNCESİ DİNÎ EĞİTİM SETİ

ÖZEL GÜN VE GECELER

Çocuklarımıza dinî değerlerimizi ve temel bilgileri, sade bir şekilde etkinlik örnekleriyle ve 
hikâyelerle anlatmayı amaçlayan Dinî Eğitim Seti’nin kitapları:

Dinî özel günlerimize dair farkındalık oluşturmak, sevdirmek, özel olduğunu hissettirmek ve 
bu günlerde neler yapılabileceğiyle ilgili küçük tavsiyelerde bulunmak amacıyla hazırlanan 
kitapta bayramların, kandillerin de yer aldığı 10 konu başlığına yer verilmiştir. Kitapta, 
çocuğun/çocukların ihtiyaç ve kapasitelerine bağlı olarak yetişkin tarafından gerekli 

düzenleme ve eklemelere uygun örnek etkinlikler de bulunmaktadır.

TÜRKİYE DİYANET VAKFI YAYINLARI

OKUL ÖNCESİ DİNÎ EĞİTİM SETİ

40 HADİS BOYAMA KİTABI

Çocuklarımıza dinî değerlerimizi ve temel bilgileri, sade bir şekilde etkinlik örnekleriyle ve 
hikâyelerle anlatmayı amaçlayan Dinî Eğitim Seti’nin kitapları:

Çocuklarımıza Peygamberimizin güzel ahlakından ve tavsiyelerinden örnekler göstermek amacıyla 
hazırlanan kitapta 40 hadis yer almaktadır. Çocuklarımız bir yandan resimleri boyarken diğer 
yandan bir yetişkinin okumasıyla hadisleri duyacak, bu sayede görgü ve hayat kurallarını 

Peygamberimizden öğrenerek hayatlarına geçirmiş olacaklardır.

TÜRKİYE DİYANET VAKFI YAYINLARI

resimleyen
Elif Yemenici Şen

yazan
Amine Kevser Karaca
Ayşe Yıldız Yıldırım

“Göklerde ve yerlerde herkes tarafından övülen” 
Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed…

Daima güler yüzlü, tatlı dilli; adaletli ve konuksever; 
özenli ve temiz; güzel düşünen ve konuşan; 

güvenilir, alçakgönüllü, cömert ve şefkatli bir insan.
Peygamberimiz Hz. Muhammed’in Hayatı, mini bir 
siyer kitabı. Bu kitapta onun hayatı, hayatındaki 
dönüm noktaları anlatılıyor. Ayrıca siyer ve hicret 

haritası ile Peygamberimizin hayatının geçtiği 
şehirlerin konumu çocukların zihninde canlanıyor. 
Peygamberimiz Hz. Muhammed’in Hayatı kitabıyla 

onu tanımak için adım atmaya ne dersiniz? 

TÜRKİYE DİYANET VAKFI YAYINLARI

HARİKA HARFLER ETKİNLİK KİTABI

OKUL ÖNCESİ DİNÎ EĞİTİM SETİ

HARİKA HARFLER ETKİNLİK KİTABI

Çocuklarımıza dinî değerlerimizi ve temel bilgileri, sade bir şekilde etkinlik örnekleriyle ve 
hikâyelerle anlatmayı amaçlayan Dinî Eğitim Seti’nin kitapları:

Çocuklarımıza Kur’an-ı Kerim’in alfabesi olan Arapça harfleri öğretmek ve 
etkinliklerle pekiştirmelerini sağlamak amacıyla hazırlanan kitapta harfleri 

tanıma ve yazmayla ilgili etkinlikler yer almaktadır.

TÜRKİYE DİYANET VAKFI YAYINLARI

OKUL ÖNCESİ DİNÎ EĞİTİM SETİ

HARİKA HARFLER DUALAR VE SURELER

Çocuklarımıza dinî değerlerimizi ve temel bilgileri, sade bir şekilde etkinlik örnekleriyle ve 
hikâyelerle anlatmayı amaçlayan Dinî Eğitim Seti’nin kitapları:

Çocuklarımızın öncelikli olarak öğrenmeleri gereken dua ve sureleri severek öğrenmelerine 
rehberlik etmek amacıyla hazırlanan kitapta toplamda 26 dua ve sure yer almaktadır. Duaları 
ve sureleri seçerken çocuklarımızın günlük hayatta kullanacak olmalarına dikkat edilmiştir.

TÜRKİYE DİYANET VAKFI YAYINLARI

OKUL ÖNCESİ DİNÎ EĞİTİM SETİ

HARİKA HARFLER CÜZ KİTABI

Çocuklarımıza dinî değerlerimizi ve temel bilgileri, sade bir şekilde etkinlik örnekleriyle ve 
hikâyelerle anlatmayı amaçlayan Dinî Eğitim Seti’nin kitapları:

Çocuklarımıza Harika Harfler Etkinlik Kitabı’nda öğrendikleri/öğrenecekleri harfleri kelime 
içinde okumayı öğretmek amacıyla hazırlanan kitapta harfler, harekeler ve okumaya 

dair diğer kurallarla ilgili etkinlikler yer almaktadır. 

TÜRKİYE DİYANET VAKFI YAYINLARI

resimleyen
Elif Yemenici Şen

yazan
Amine Kevser Karaca
Ayşe Yıldız Yıldırım

“Göklerde ve yerlerde herkes tarafından övülen” 
Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed…

Daima güler yüzlü, tatlı dilli; adaletli ve konuksever; 
özenli ve temiz; güzel düşünen ve konuşan; 

güvenilir, alçakgönüllü, cömert ve şefkatli bir insan.
Peygamberimiz Hz. Muhammed’in Hayatı, mini bir 
siyer kitabı. Bu kitapta onun hayatı, hayatındaki 
dönüm noktaları anlatılıyor. Ayrıca siyer ve hicret 

haritası ile Peygamberimizin hayatının geçtiği 
şehirlerin konumu çocukların zihninde canlanıyor. 
Peygamberimiz Hz. Muhammed’in Hayatı kitabıyla 

onu tanımak için adım atmaya ne dersiniz? 

 40 Hadis Boyama Kitabı

 Cüz Kitabı

 Dualar ve Sureler

 Hz. Muhammed’in Hayatı

3.
75

 ̈
7.

50
 ̈

4.
25

 ̈
8.

50
 ̈

2.
75

 ̈
5.

50
 ̈

3.
25

 ̈
6.

50
 ̈

RAMAZAN 2018

 Şeker Hoca Cevapsız Sorular 2.50 ̈  5.00 ̈

 Şeker Hoca Gezen Un Çuvalları 2.50 ̈  5.00 ̈

 Şeker Hoca Ormanda Ayı Var Mı? 2.50 ̈  5.00 ̈

 Şeker Hoca Düdük Parası 2.50 ̈  5.00 ̈

 Şeker Hoca Karakaçan Nerede? 2.50 ̈  5.00 ̈



12

14

5.00 

Kutlu Doğum 2017

14

5.00 

Kutlu Doğum 2017

10.00 ̈ 20.00 ̈

10.00 ̈ 20.00 ̈ 5.00 ̈ 10.00 ̈

RAMAZAN 2018

14

5.00 

Kutlu Doğum 2017 13
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KAMPANYA
BEHER CİLT  

25 TL

44 CİLT + EK CİLT TAKIM   1.100 TL
5 Cilt Kur’ân-ı Kerim Tefsiri ve 3 Cilt Riyâz’us Sâlihîn Hediye

36 - 44. CİLTLER ABONELİĞİNE
3 Cilt Riyâz’us Sâlihîn Hediye

1 MAYIS - 30 HAZI
.

RAN
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